
Como o Santander Banespa implantou um sistema de
Business Intelligence para medir sua infra-estrutura de TI
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Batizado de Sistema de Informações Gerenciais
do Uso de Canais, o projeto começou a ser dese-
nhado em 2003 e só no final de 2005 chegou a
todos os pontos de comunicação do banco. A
longa duração do projeto deve-se à cautela da
equipe de TI da instituição com a implementação
do software da fabricante Business Objects e à
dimensão do trabalho, que hoje inclui todas as
agências, o internet banking e os caixas eletrôni-
cos, meios de contato com mais de 7 milhões de
clientes, além das transações dos clientes inter-

nos, os cerca de 21 mil funcionários.
A cautela do banco no uso dos
dados que podem ser extraídos
pela ferramenta de BI nasce do
próprio objetivo inicial do pro-
jeto. Ao reunir num repositório
as 4 milhões de transações diá-
rias, o banco não buscava, num

primeiro momento, novas opor-
tunidades de negócios, mas, sim,
a medição da própria infra-estru-

tura de tecnologia. "A opção pelo
Business Intelligence nasceu motivada pelo

melhor dimensionamento do nosso parque de tecno-
logia. Hoje conseguimos saber em quais pontos esta-
mos bem ou mal dimensionados", afirma Hilda
Raquel Guiaro Sicuto, superintendente de desenvol-
vimento de canais do Santander Banespa.

Ao ser automatizada, a expressiva base de informa-
ções passou a oferecer ao banco diversos relatórios
que hoje possibilitam uma espécie de radiografia dos
acontecimentos e impactos. Em decorrência do gran-
de volume, da diversidade de sistemas e variedade de
ambientes, o processo necessariamente deveria ser
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automatizado em todas as suas fases, desde a aquisi-
ção de dados, transferência e padronização até a qua-
lificação, a carga e a geração das análises.

Um dado que o Santander Banespa consegue ver
hoje com mais clareza, por exemplo, são os picos de
movimento do ponto de vista tecnológico. Assim,
o banco sabe com precisão e antecipadamente em
quais momentos a infra-estrutura de TI será exigida
ao máximo. "Queremos uma economia na execução
e, com base nas métricas acumuladas, conseguimos
ganhos expressivos, como agilizar algumas ativida-
des. Hoje é mais fácil descobrir em quais pontos
vale a pena investir para ter uma redução de tempo
e alcançar ganhos reais", afirma Hilda.

A implementação do BI no Santander Banespa
começou de forma quase artesanal, no final de 2003,
quando o banco passou por uma grande virada tec-
nológica. Mas foi ao longo do último ano que a ins-
tituição financeira conseguiu ter realmente um mapa
do comportamento de sua grande rede. No banco de
dados de mais de 1 terabyte, o Santander analisa os
acontecimentos do passado, médias de movimenta-
ção e tem uma visão clara dos impactos.

No caso de uma falha de sistema de um certo
número de caixas eletrônicos por 15 minutos, por
exemplo, as ferramentas de BI podem analisar ocor-
rências semelhantes e oferecer um panorama do que
a empresa deixou de realizar. "Temos uma noção
bem próxima da realidade, de que naquele período
impactamos um certo número de clientes e deixa-
mos de movimentar uma certa quantia", diz Hilda.

Primeiro a infra > Passado o primeiro
momento de uso do BI, para o monitoramento e o
gerenciamento proativo do setor de TI, o Santander
Banespa começa a usar o sistema diretamente no
negócio. A partir do projeto da área de canais, o
banco de dados já é utilizado por outras áreas com o
objetivo que parece ser o número 1 das ferramentas
de BI: ajudar as empresas a criar produtos e a iden-
tificar mercados e necessidades.

Como o software permite extrair dados de diversas
maneiras, uma equipe de 40 profissionais do
Santander Banespa tem acesso às informações pela
intranet e em breve essa facilidade será estendida
a novos executivos de negócios da instituição.
"Continuamos com cautela, visando construir um
banco de informações, mas que não seja preciso
nunca voltar atrás", afirma Hilda. A terceira fase do
projeto é a ligação do BI com o sistema de CRM.
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